
PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEII,IEGANG SAHAM
MENGeueiJaowaL & TATA cARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan-yang diadakan p-ada tanggal 26 Juni 2018 di Jakarta, Perseroan dengan ini
ari" iiaiiiiniriinEmuigian oivioenturiai &ari taba bersih tahun buku zdtziebesar.Rp.6,- (enam Rupiah) per saham yang masing-masing saham
UiinitJi nominat Rp.25,- (dui puluh lima Rupiah) dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:
A. Jadwal Pembagian Dividen

1. Cum Dividen di Pasar Regulerdan Pasar Negosiasi

2. Ex Dividen di Pasar Reguler da-n Pasar Negosiasi :

3. Cum Dividen di PasarTunai
4. Ex Dividen di PasarTunai
5. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai

(recording date) pukul 16.00 WIB
6. Pembayaran Dividen Tunai : 27 Juli 2018'

B. Tata Cara Pembayaran Dividen.
a. pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada

masing masing pemegang saham.
b. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 Juli 201 8 pukul 1 6-00

WIB
c. Baoi oemeqanq saham vanq merupakan pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSE|"), pembayaran Dividen Tunai akan* 

;it';19;;Hil'"6tiii r<bEioin "l# oioistiiuusit-an i" aalamiekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian.

O. gagi p"megang saham yang merupakan p€megang rekeninq.di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. ("KSE|"), pembayaran Dividen Tunai akan- 
aiLislnatin rnelatui XS[:l ain atan OiOistiiUusi(an ie dalam iEkening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian.

e. Bagi pemegang saham yang berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan.Kolektif di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan d.engan- 
oeijindatro"utuin (transfbr bink) ke r6ken'ing peme-gang saham yang berhak. Uniuk itu dimoion pemegang saham untuk memberitahukan : Nama,
ft;# tg|([12n1;i-e"ni JJrtJ'nfior iei-'niiig mitalul surat te'rtulii yang ditandatangani.diatas meterai, paling lambat tanggal 6 Juli 2018- pukul

io.Oo wre iepada Birononii''iidiiisiri"i-FTbirca Datapro Perdani 1"Ene"1 oengan alamat Jl- Johar No.16 Menteng Jakarta 10340, Telepon
021-3900645, tanpa dikenakan biaya administrasi. i

f. Jika pemegang saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan tersebut diatas untuk proses pembayarannya.

g. pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dibidang perpaiakan.

h. Bagi pemegang saham yanq merupakan Wajib Pajak Dalam Neoeri vanq berbentuk badan hukum dan belum henyampaikan Nomor Pokok Wajib
paiak(. .Npwp")ma1aorwaiOlan-t lntu imen'v i .p i l fanNPWPkiepai laKSEI atauBAEPTSircaDalaproPerdanadengan.alamatJl  JoharNo18
jJilrti i'oto djiirs't";6'JiijisgJio juii zoia pirt ut 16.00 WlB, d'an tanpa adanya NPWP maka dividen tunaiyang dibayarkan kepada Wajib Pajak
Badan Hukum balair Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.

i. Bagi para pemegang saham yang merup€kan waiib.pajak luar negeji yalg-pg.Tqt9nqll qajaqy?^akaq menggunakan larif berdasarkan Persetujuan
FeighinOjran pijafeerganOili-ae)-w4ib rumehuhi iersyaratari' pa-sat 26 UU No. 36 tihun 2008.tentang perubahan ke empat atas UU No. 7 tahun
i ria5 i"ni;ng paiak pe;ghasit;nllrti-rnenij.piifan rorfrr oot-r atau DG^T-2 yang^telah,dileg_alisasi K,ntor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk
euiia.-XdDi"da k$ft atau- aAE Fer.eroan, palin! lambat tanggal 6 Juli 201 8 pukul 16.00 WB. Tanpa adanya dokumen tersebut dividen lunai yang

dibayirkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar sebesar 20%. 
raan Efek dad,ataui. Baoi Demeqano saham Vanq sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan paiak dividen dapat diambil di Peru:ah

' 
ei;t'kusto-Oiai dimana'periegang saiam menibuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambll di BAE Perseroan.
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Swasta Minta Pendanaan OJK
Harris menuturkan OJK memiliki

Drogran) green financing yang seka-
iang juga sedang cari-cari pasar. Dalam
roadirap green financing ini akan ada
kewajiban perbankan untuk biaYai
proyek green sekian persen dari por-
tofolio mereka.

Saat ini, lanjutnYa, OJK dan Perban-
kan masih mencari bentuk pendanaan
ini, utamanya soal berapa persen porsi
proyek energi terbarukan ini. Pthaknya
berharap green financing ini daPat
menjadi solusi pinjaman denganbunga
rendah bagi pengembang proyek pem-
bangkit listrik energi terbarukan.

"Bunganya diharaPkan lebih baik
dari yang biasa, karena green biasanya
mengarah ke low rate," ujarnYq'

Dii mencontohkan, Pengembangan
energi terbarukan mendapat dukungan
bungahanya 1 ,*3,7o/o. Namun rata-rata
bunga piniaman di dunia bagi proyek
hiiau ini sekitar 570. Indonesia saat ini
misih mengenakan bunga normal.
Dikatakannya tidak ada batas waktu
dalam penyusunan Profil. PihaknYa
berharap pengembang swasta segera
menvusun profil tersebut.

) lnfnnTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM) mengungkapkan 13 perusahaan telah

menyampaikan profilnya untuk diserahkan kepada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Ke.13 perusahaan itu merupakan ba- Harris mengatakan pihaknya sudah

ni;i*r+znerusahaanyangmemiliki r4eminta ke-42 pengembang listrik

ffi;;t;;"i;;;-auiui" rfr""eg*up .*asta (independent powe_r.producer/

ily"k-;;;ct baiu terbarukanl- IPP) untk menvrsun llgfi! Nantinva
'-ii"-+Z 

b"t-usahaan itu sebelumnya profil tersebut menjadi dasg,r_,Suna

telah me'nandatangani perjanjian jual mencari opsi mengatasi permasalahan

beli listrik (powir purciasi agree- yang akan didiskusikan lebih lanjut

iiiitpfnl dingan pLN. ndu--ppR densan oJK
itu ai"-"lutf.un iencarian pendanaan "S1at ini baru ada 13 perusahaan

ffi"rik-t;;hi;;h-; li bulan se- yansmenyampaikanprofilnya, mereka
jak penandatanganan. Rata-rata batas umulnnva {neTpeim?s-1lTl1i,:-1tF-"
waktu ke-42 ppA itu pada Oktober r bank tinggi' -Kanf akan terusKan m-

rritr. sil" iri"gg" or.t"u.i ra"- -"- formasi iersebut ke oJK Untuk selan-

"u.f"*if.-pe'nianaanmakaPPAyang jutnya akan dibahas bersama-dengan
ill"i;;ltdk;;;i;;tirbill. 

- 
bJrau1"mpenentuan-opsimekanisme

birekturAneka Energi Baru dan En- pendanaannya," kata Harris diJakarta'
croi'T'ertratllran Kementerian trSDM Kamis (28/6)
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